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SPIRÁLA HŘÍCHU (GN 4,1–26) 

Milosrdenství vítězí nad soudem 
 

Dnes uvidíme, jak se roztáčí spirála hříchu, která začíná u Kaina a jde 

dále skrze jeho potomky. Ale uvidíme také Boží milost, která se rozhojňuje 

tam, kde se rozmohl hřích a která je mocnější, než nepřátelství vůči Bohu. 
 

Text Písma – Genesis 4,1–26 ČEP: 
1I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: „Získala jsem 
muže, a tím Hospodina.“ 2Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale 
Kain se stal zemědělcem. 3Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. 
4Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na 

Ábela a na jeho obětní dar, 5na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain 
vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. 6I řekl Hospodin Kainovi: „Proč jsi tak vzplanul? 
A proč máš tak sinalou tvář? 7Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat 

dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“ 8I 
promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi... Když byli na poli, povstal Kain proti svému 

bratru Ábelovi a zabil jej. 9Hospodin řekl Kainovi: „Kde je tvůj bratr Ábel?" Odvětil: "Nevím. 
Cožpak jsem strážcem svého bratra?“ 10Hospodin pravil: „Cos to učinil! Slyš, prolitá krev 

tvého bratra křičí ke mně ze země. 11Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela 
svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. 12Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou 

sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem.“ 13Kain Hospodinu odvětil: „Můj zločin je větší, 
než je možno odčinit. 14Hle, vypudil jsi mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před tvou 

tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít.“ 
15Ale Hospodin řekl: „Nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou.“ 

A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. 16Kain 
odešel od tváře Hospodinovy a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu. 17I poznal Kain 
svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město 

Enoch, podle jména svého syna. 18Enochovi se narodil Írad, Írad zplodil Mechújáela, 
Mechíjáel zplodil Metúšáela, Metúšáel zplodil Lámecha. 19Lámech pojal dvě ženy; jedna se 

jmenovala Áda a druhá se jmenovala Sila. 20Áda porodila Jábala, který se stal praotcem 
těch, kdo přebývají ve stanu a u stáda. 21Jeho bratr se jmenoval Júbal; ten se stal praotcem 

všech hrajících na citaru a flétnu. 22Také Sila porodila, a to Túbal-kaina, mistra všech 
řemeslníků obrábějících měď a železo. Sestrou Túbal-kainovou byla Naama. 23Tu řekl 

Lámech svým ženám: „Ádo a Silo, poslyšte můj hlas, ženy Lámechovy, naslouchejte mé 
řeči: Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu. 24Bude-li sedmeronásobně 

pomstěn Kain, tedy Lámech sedmdesátkrát a sedmkrát.“ 25I poznal opět Adam svou ženu a 
ta porodila syna a dala mu jméno Šét (to je Do klína vložený). Řekla: „Bůh mi vložil do 
klína jiného potomka místo Ábela, kterého zabil Kain.“ 26Šétovi se narodil syn; dal mu 

jméno Enóš. Tehdy se začalo vzývat jméno Hospodinovo. 
 

Otázky ke kázání:  

1. Jak může člověk vládnout nad hříchem? 



 

 

2. Čím se mají křesťané chlubit? 

3. Jak se projevuje Boží milost v tomto světě? 
 

HŘÍCH NABÝVÁ NA SÍLE 

 Jak působí hřích v životě člověka? 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  Jk 1,14–15; Ř 5,18.20; Jk 4,6 

I. VRAŽDA MÍSTO SEBEOVLÁDÁNÍ (V. 1–15) 

 Proč Kain neovládl svůj hněv? 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Biblické odkazy:  

  Gn 3,15; Žd 11,4; 1J 3,12; Př 21,27; J 3,16-21; Gn 9,5-6; Jk 2,13; Ez 18,23; Ž 100,6;  
 

II. POMSTA MÍSTO POKÁNÍ (V. 16–24) 

 Jakou roli hraje v Božím plánu město? 
 

 
 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

  Žd 11,10.16; Zj 21-22; Gn 11,1-9; Gn 5,24; Ef 5,3-4; 1K 1,31; Mt 12,34; Fp 4,8;  



 

 

III. UCTÍVÁNÍ BOHA (V. 25–26) 

 Jak můžeme nejlépe vysvětlit, co je to uctívání? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblické odkazy:  

  J 4,24; Ž 18,4.7; Ř 10,13 (Jl 3,5); Jl 2,12-13 
 

  

 

 
   AKORDEON, BIČE, BIŽU, 

BLESKOSVODY, BRKO, COULY, 

DESETIKORUNA, EKONOMIKA, 

EPOS, EVKA, HARAKIRI, 

HELMOVKA, CHLÉVY, CHRUP, 

INAK, KACÍŘI, KŘIK, LATA, LINO, 

MĚŘÍK, MINUSKULE, MOLI, 

NEDOPALKY, NĚKDO, NÍTĚNKA, 

NIVA, ODLÍT, ODSTAVEC, OPIS, 

PAMLSKY, SKALPY, SLET, SMRK, 

SUDÉ, ŠTĚKOT, TRNOVÍ, ÚTLÝ, 

VOLI, VTEŘINY, ŽÍNĚ 

Osmisměrka 

Tajenka Sk 4,12 

 

_________________________ 
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PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ: 

Středa 1830 Biblické studium on-line. 

Čtvrtek 1900 Modlitby za Lotsiho a Renatu a Miu a Kristýnku, za Petra. 

 Modlitby za naší zem: vláda, spravedlnost, školství, bezpečnost. 

Neděle  930 Shromáždění v divadle Kámen.  

 

Indie: Vzrůstající pronásledování na severu země 

V posledních letech se pronásledování v severní Indii ještě přiostřilo. Každý 

týden dochází k útokům na křesťanská společenství i jednotlivé věřící. Některé 

pogromy jsou dokonce „sponzorovány“ jistými vládními či fanatickými 

skupinami. Rodiny přicházejí o své domovy. Množství kostelů a domů bylo 

zničeno. Hlas mučedníků v Německu přispěl na obnovu deseti kostelů a třiceti 

domů. Prostřednictvím našeho zvláštního fondu se takto snažíme tamním 

křesťanům dodat odvahy, aby i nadále zůstali světlem v tomto regionu. Díky 

podporovatelům Hlasu mučedníků tak alespoň někteří věřící na severu Indie mají 

opět své domovy i novou naději do budoucnosti. 

Uganda: Vražda pastora 

Islámští extrémisté zapálili 30. června tohoto roku dům pastora Isima 

Kimbugwe ve vesnici Buseta v ugandské provincii Kibuku. Pastor při požáru 

uhořel. Isima Kimbugwe konvertoval v roce 2017 od islámu ke křesťanství a 

následně pracoval pro jednu křesťanskou organizaci v hlavním městě Kampala. V 

důsledku pandemie koronaviru si již nedokázal obstarat dostatečný příjem, a 

proto se vrátil do rodné vesnice. Zde se setkal ze strany místních vesnických 

předáků s prudkými výhrůžkami týkajícími se jeho křesťanské víry. Přesto zůstal 

Isima víře věrný a Ježíše nezapřel.   
 

Závěrečná píseň: Ježíš, Ježíš je Pán 

Ježíš, Ježíš je Pán, jediná, jediná cesta k životu, k pravdě k vítězství, jediná naděje.  

Kéž na mě sestoupí tvé milosrdenství, kéž na mě sestoupí i tvá spása,  

nikdy nezbavuj má ústa pravdy, dál teď poběžím jen cestou tvou.  
 

Každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. 

Římanům 10,13      


